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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 7 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIOL DE 2016 
 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 22 de juliol de 2016, a les 20.00 hores, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Xavier González Alemany, i assistits 
per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors 
Francesc Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar Olivas, 
Josep M. Llop, Anna Pascual Roca, Xavier Avellaneda Puerto, Judith Guillem Gimeno, Enric 
Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació d’actes anteriors: 
 

Ple extraordinari número 2, de 26 de febrer de 2016 
Ple ordinari número 3, d’11 de març de 2016 
Ple extraordinari número 4, d’1 d’abril de 2016 
Ple ordinari número 5, de 13 de maig de 2016 
Ple extraordinari número 6, de 30 de maig de 2016 
 

2. Proposta d’acord d’aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de 
gener de 2015. 

 
3. Proposta de modificació de crèdits número 2/2016. 
 
4. Moció per a l’adopció a l’ajuntament del salari mínim de mil euros. 
 
5. Moció presentada conjuntament pels grups municipals de la Palma de Cervelló; ERC, 

PSC, CiU i LPS referent a l’ús partidista, fraudulent i antidemocràtic de les institucions. 
 
6. Moció de recolzament a la proposició de Llei de reparació jurídica de les víctimes del 

franquisme. 
 
7. Moció presentada pel PSC, per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a l’Hospital 

Moisès Broggi. 
 
8. Precs i preguntes. 

 
 

1. 
 

Aprovació de les actes anteriors 

Ple extraordinari número 2, de 26 de febrer de 2016 
Ple ordinari número 3, d’11 de març de 2016 
Ple extraordinari número 4, d’1 d’abril de 2016 
Ple ordinari número 5, de 13 de maig de 2016 
Ple extraordinari número 6, de 30 de maig de 2016 
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Votació: S’aproven les actes següents: 2, 3, 4, 6 per unanimitat. (la del 5 no) 
 
 
2. Proposta d’acord d’aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de 

gener de 2015
 

. 

 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE LA GESTIÓ DEL 
PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2015 

PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.122.16.00 
Denominació: Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1/1/2016 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2015. 
 
Vist el que estableix l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, en concordança amb 
l’article 17 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Únic

 

: Aprovar com a xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2016 la 
següent: 3.000 habitants: 1.493 dones i 1.507 homes.” 

Votació: aprovat per unanimitat 
 

3. 

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2016 

Proposta de modificació de crèdits número 2/2016. 

Per poder fer front a les obligacions i necessitats de l’ajuntament s’ha de tramitar l’expedient 
de transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, la qual cosa no afecta al total 
de despeses del pressupost de l’ajuntament.  

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 
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Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple. 

Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció número xx/2016 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2016, que inclou les 
següents modificacions: 

TRANS.NEGATIVA DESCRIPCIÓ IMPORT 
920,500,00 Fons de Contingència 10.384,82 
340,227,15 Contracte gestió poliesportiu 5.600,00 

      
  Total baixes 15.984,82 

   TRANS.POSITIVA DESCRIPCIÓ IMPORT 
011,913,00 Amortització de préstecs 8.841,00 
011,310,00 Interessos de préstecs a l'interior 1.543,82 
341,480,26 Subvenció Club de Vòlei 3.000,00 
334,480,27 Subvenció Parròquia. Reparació rellotge 600,00 
430,227,24 Promoció Econòmica i ocupació 2.000,00 

      
  Total altes 15.984,82 

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  

Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els 
crèdits de les partides que s’han indicat”  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Pedro Ardoy diu que votaran a favor perquè no representa un increment del 
pressupost. Li sembla correcte que es doni la subvenció al Club de Vòlei, però que en el 
2017 caldrà reflexionar sobre com es reparteixen els diners de les subvencions. 
 
El Sr. Enric Bellver diu que votarà a favor perquè creuen en l’autonomia local. No s’hi 
oposen a com es destinen els diners ja que governa LPS.  
 
La Sra. Anna Pascual diu que no entén perquè es treuen de l’aplicació de la gestió del 
poliesportiu i tampoc sap amb quins criteris s’ha atorgat la subvenció al Club de Vòlei. Volen 
saber on van destinats els diners. No han vist cap document d’entrada sol·licitant els diners. 
Demana una explicació de l’amortització dels préstecs, així com els interessos. Vol saber on 
van destinats els 2.000 euros de promoció econòmica i ocupació.  
 
Pel que fa a la subvenció del Club de Vòlei, l’alcalde diu que ja s’havia concedit tot allò que 
no eren contraprestacions econòmiques, com l’ús de les instal·lacions. Amb aquesta 
modificació es decideix per una aportació econòmica. L’import de la subvenció ve decidit per 
comparació amb les altes entitats esportives del municipi. També està previst un conveni 
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amb la parròquia per destinar els diners de cultura a un nou mecanisme per a la campana. 
El secretari comenta que aquest préstec és del compliment d’una sentència i aquest import 
serà igual durant 10 anys.  
 
Votació: aprovat per unanimitat 
 
4. 

 
Moció per a l’adopció a l’ajuntament del salari mínim de mil euros. 

“Moció per a l’adopció a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló del salari mínim de mil 
euros. 

 
Exposició de motius 
 

La plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu 
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país. Denuncia 
que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655 € és 
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder 
viure a les ciutats catalanes. 

Aquest SMI de 655 € és considerat injust per les institucions europees, que recomanen 
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i 
treballadores, i les seves famílies, tal com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que 
recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. 

És alarmant la precarietat laboral actual: una de cada cinc persones amb feina es 
troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les 
darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quan sigui, ha de permetre viure 
amb dignitat. 

Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades 
són gairebé el 400% més elevats que els de les ocupacions no qualificades. Necessitem un 
món laboral més just, per aconseguir una societat més justa. 

Atès que la reforma laboral aprovada pel PP, ha incrementat la taxa d’atur alhora que 
ha augmentat la precarietat laboral de molts treballadors i treballadores, els quals han vist 
reduir els seus salaris entre un 30% i un 40% com ha succeït a la nostra comarca del Baix 
Llobregat. 

Per tot això ANEM A MIL proposa que el SMI real a Catalunya sigui com a mínim de 
MIL EUROS mensuals a 14 pagues, reduint així la pobresa i la desigualtat. 

Cal treballar en la generació d’incentius per a la formació i en la millora de la 
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SMI més alt augmentarà la capacitat 
de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una 
societat més cohesionada. 

Un SMI de mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de 
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per 
incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a 
microempreses i pimes. 

Amb el SMI de mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre 
país sobre la base dels salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de 
l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions 
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que 
viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. 

 
Acords: 

Primer: Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de 
l’Ajuntament no siguin inferiors als mil euros mensuals durant aquest mandat. 
Segon: L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests 
objectius i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a les 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 
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treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de mil euros. En aquest sentit, 
estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses 
subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SMI de mil euros entre el 
personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials. 
Tercer: Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari de 
referència i aprovar els pressupostos adequats per fer front als contractes públics i als 
delegats en altres administracions locals i comarcals. 
Quart: Instar les diferents administracions municipals i supramunicipals que promoguin l’ús 
de clàusules socials en general, i l’aplicació del salari de referència en particular, a la 
contractació pública. 
Cinquè: Fer arribar aquest acord a l’associació ANEM A MIL, a tots el grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a la Consellera de Treball, Afers socials i Famílies, al 
Conseller d’Empresa i Coneixement i al Conseller d’Economia i Hisenda”. 
 
Intervencions: 
 
Defensa la proposta el Sr. Jordi Cuesta. 
 
EL Sr. Pedro Ardoy es congratula d’haver refós les propostes presentades. 
 
El Sr. Enric Bellver vol agrair l’enteniment que s’ha obtingut en aquesta moció presentada 
per ells.  
 
El Sr. Xavier Avellaneda diu que votaran a favor. 
 
El Sr. Francesc Cortés diu que també votaran a favor. Ells aposten per aquest tipus 
d’actuació i ho han aplicat als treballadors de l’Ajuntament. 
 
Votació: aprovat per unanimitat 
 
5. 

 

Moció presentada conjuntament pels grups municipals de la Palma de Cervelló; 
ERC, PSC, CiU i LPS referent a l’ús partidista, fraudulent i antidemocràtic de les 
institucions. 

“MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DE LA PALMA 
DE CERVELLÓ; ERC , PSC, CiU I LPS REFERENT A L’ÚS PARTIDISTA, FRAUDULENT 
I ANTIDEMOCRÀTIC DE LES INSTITUCIONS.  
 
EXPOSA 
 
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'Interior en 
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de 
Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat 
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb 
la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la 
connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per 
desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la societat. 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes 
gravacions no han trobat cap indici de corrupció per fer-ho. Determinades forces polítiques 
són perseguides per les seves idees pels poders de l'Estat espanyol.  
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La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha 
convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per 
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de 
corrupció. 

 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra qualsevol intent de 
discriminació i persecució per raó de pensament, i no poden quedar impunes fets com els 
descrits, propis d’estats totalitaris.  

 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un estat. 
 
És per aquests  motius que el grup municipal que presenta aquesta moció proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament, l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
Primer. Que el Ple Municipal mostri el seu rebuig més enèrgic a les pràctiques i mètodes del 
ministre de l’interior i del director de l’Oficina Antifrau.  
 
Segon. Que el govern municipal exigeixi la dimissió, tant del ministre de l’Interior en 
funcions, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el 
Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut 
fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament representants 
polítics.  
 
Tercer. Demanar a les instàncies públiques la inhabilitació política del Sr. Daniel Alfonso 
Laso i del Sr. Jorge Fernàndez Diaz, per ocupar qualsevol càrrec de designació política.  
 
Quart. Informar d’aquest acord a través dels mitjans de comunicació públics del municipi, als 
mitjans de comunicació de la comarca, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i traslladar 
l’acord al Parlament de Catalunya, als grups polítics que el componen i al Congrés del 
Diputats de l’Estat espanyol.” 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Pedro Ardoy diu que sempre estran a favor d’aquesta mensa de mocions. Diu que 
ERC i PSC han fet un esforç  per unir les mocions i fer-les compatibles. 
 
El Sr. Enric Bellver diu que ells van presentar la moció i van acceptar les modificacions 
proposades per la resta. Donen les gràcies i es congratulen per l’acord al qual s’ha arribat 
per part de tots els grups.  
 
El Sr. Llop diu que no poden fer una altra cosa que subscriure questa moció. Existeix un 
persecució política per les idees de les persones. Però a més hi ha un frau per part del Partit 
Popular en utilitzar les institucions. Fabricar proves falses és un delicte que no ha tingut cap 
pena. La gent que expressa voluntats polítiques contràries al PP és perseguida i penalitzada 
de manera fraudulenta. 
 
El Sr. Francesc Cortés diu que votaran a favor posant sobre la taula la seva indignació. 
Volen fer-ho extensible a totes aquelles persones que tenen idees diferents. Els mossos 
d’esquadra també han tingut aquesta mena de llistes i pràctiques. Cal mostrar rebuig 
d’aquests actuacions en totes les administracions.  
 
Votació: aprovat per unanimitat 
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6. 
 

Moció de suport. 

“MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA 
DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME 

N’Enric BELLVER i BALLESTER amb DNI 35.052.385V com a portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
EXPOSA 
 

El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador 
Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra 
la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter 
feixista i nacional-catòlic fins al 1978. 

Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats 
personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució 
sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals. 

Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que 
es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 
1975. Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de 
concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions. 

L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 

L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats 
memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, 
Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació 
Catalana d’Ex-presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà 
del Baix Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de 
Catalunya (ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació 
de Memòria de Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la 
Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel 
Dret a Decidir, i Associació del Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra 
Civil i Postguerra, van presentar a la consideració de tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de 
guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975. 

Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra 
catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11). 

Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els 
consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes 
polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el 
Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de 
març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el 
Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.” 
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Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la 
nul·litat del procediment i sentència corresponents. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló proposa l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims 

comesos per aquest règim.  

 

Segon. Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 

Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, 

al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria.” 

 
Intervencions: 
 
EL Sr. Enric Bellver diu que és la segona part d’una moció aprovada en un ple anterior. Cal 
fer una llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. El franquisme va representar 
un atemptat contra drets individuals i col·lectius. Es van perseguir les persones i les entitats 
socials, com els sindicats.  En aquell marc es van fer els consells de guerra que evidentment 
no respectaven cap dret. Tot i haver canviat de segle, l’Estat espanyol no ha declarat nuls 
aquells procediments i cal fer-ho. L’objectiu de la llei és declarar nuls els consells de guerra 
sumaríssims i que no tinguin conseqüències jurídiques.  
 
El Sr. Pedro Ardoy diu que votaran a favor com no pot ser d’una altra manera. Són temes 
que no poden quedar en l’oblit. 
 
El Sr. Francesc diu que també votaran a favor perquè aquestes iniciatives han de servir per 
eliminar els residus del franquisme que encara queden i reparar part del dany causat. 
 
Votació: aprovat per unanimitat 
 
7. 

 

Moció presentada pel PSC, per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a 
l’Hospital Moisès Broggi 

 

“MOCIÓ PRESENTADA PEL PSC, PER RECLAMAR A LA GENERALITAT LA MILLORA 
DE SERVEIS A L’HOSPITAL MOISÈS BROGGI 

L’Hospital Moisès Broggi va ser inaugurat el 27 de febrer de 2010 i va anar posant en marxa 
tots els processos assistencials d’una forma progressiva. A partir de l’1 de desembre 
d’aquell mateix any es va fer càrrec també de la integració d’especialitats amb la gestió dels 
Centres d’Atenció Especialitzada (CAE) de Sant Feliu i Cornellà, subrogant professionals i 
activitat que fins llavors realitzava l’Institut Català de la Salut. 
El concert amb el CatSalut per a l’exercici 2010 feia referència a 10 mesos d’activitat i a més 
tenia en compte la progressivitat en l’assoliment de l’activitat. Les mesures de contenció del 
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dèficit públic que es van posar en marxa a l’abril de 2011 i que comportaren ajustaments en 
els concerts de les entitats proveïdores de serveis de salut, van tenir una afectació superior 
en el cas d’aquest Hospital ja que es va prendre com a punt de partida el concert de 2010 
que no corresponia al d’un any normal d’activitat, ja que l’Hospital estava posant-se en 
funcionament. 
Per tant, des dels seus inicis, l’Hospital Moisès Broggi ha tingut una infradotació 
d’ingressos econòmics. Una situació que s’ha vist agreujada per la consolidació d’una 
activitat, inicialment calculada al Baix Llobregat Centre i Fontsanta amb xifres molt inferiors a 
les actuals, que ha motivat greus problemes d’assistència en els processos d’urgències i 
hospitalització.  
Cal tenir en compte que els ingressos per concertació del Consorci Sanitari Integral 
amb el CatSalut s’han vist minvades en uns 37,5 milions d’euros durant el període 
2010-2014, fet que ha suposat gestionar tots els seus dispositius sense aquesta 
important aportació econòmica.  
Com compensar la reducció econòmica, el Consorci va impulsar noves mesures de gestió i 
la més rellevant va ser crear dinàmiques conjuntes dels hospitals de Sant Joan Despí i 
l’Hospitalet de Llobregat amb l’especialització d’un i altre per a generar sinèrgies i 
economies d’escala i abast que permetessin guanyar eficiència i millorar l’atenció als 
pacients, reduint llistes i temps d’espera. L’Hospital Transversal és fruit de la fusió entre 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet i l’any 2015 
es va fer petició formal a la Direcció del CatSalut per a dotar-lo de més recursos. Segons les 
auditories del 2013 i el 2014, l’Hospital Transversal presenta un dèficit important, que cal 
subsanar.  
Com a mesura límit, el Consorci va plantejar l’any 2015 un pla de viabilitat econòmic i 
assistencial que es va finançar amb 2,5 milions d’euros dels romanents propis de tresoreria, 
resultant d’exercicis anteriors. Amb aquesta dotació, es van posar en marxa: 

- Posada en funcionament d’una unitat d’hospitalització més de 38 llits en còmput 
anual (unitat 9), que fins aleshores només s’obria entre desembre i març (període 
PIUC) 
 

- Adequació d’una altra unitat d’hospitalització de 38 llits (la unitat 8) que fins aquell 
moment es destinava a activitat de tipus ambulatòria (fibromiàlgia i al·lèrgies 
medicamentoses) 

- Creació d’una unitat de preingrés de 12 llits per a facilitar el drenatge de pacients des 
del procés d’urgències a hospitalització i posada en funcionament 6 llits més per a 
internament a la unitat 4.  

 
En total, la mesura de xoc permetia posar en funcionament uns 44 llits més de promig en 
còmput anual en període no PIUC (tenir oberta una unitat més al llarg de l’any més els 6 llits 
de la unitat 4) i 50 llits addicionals en període PIUC (els de la nova unitat 8 i els de la unitat 
de preingrés).  
 
El Consorci Sanitari Integral va assumir amb romanents de tresoreria la inversió econòmica 
citada, i va aconseguir que el CatSalut adquirís el compromís d’aportar recursos econòmics 
de concertació al respecte per a finançar la important despesa corrent com a conseqüència 
de la dotació dels recursos humans i materials que es precisaven. Per l’exercici 2015, el 
CatSalut va incrementar la seva aportació al Consorci en 2,7 milions d’euros i es va 
comprometre a aportar per l’exercici 2016 al voltant de 4,5 milions d’euros. Amb 
l’increment de les dotacions del concert en aproximadament aquests 7 milions d’euros dels 
dos exercicis mencionats, es podria fer front pràcticament a la cobertura del dèficit econòmic 
actual i donar cobertura a tots els serveis.  
 
A dia d’avui, la Generalitat ha comunicat oficialment al Consorci que el pressupost 
serà el mateix que l’any passat i per tant no farà front a l’increment del concert en 4,5 
milions d’euros, decisió que ha generat una gran preocupació. Si no es pot compensar 
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econòmicament amb més ingressos per concertació, el dèficit que ja s’està enregistrant 
farà inviable el manteniment de l’autonomia de gestió del Consorci Sanitari Integral.  
 
Per aquests motius, el grup municipal del PSC sol·licita: 
 
1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que el concert amb el Consorci Integral de Salut 
cobreixi tots els serveis assistencials que requereix la població de referència d’aquest centre 
hospitalari.  
 
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi el concert per a l’exercici 2016 amb 
el Consorci Sanitari Integral i contempli l’increment previst de 4,5 milions d’euros, fet que ha 
de permetre cobrir el dèficit econòmic actual i poder seguir prestant els serveis actuals. 
 
2. Traslladar al conseller de Salut de la Generalitat que, amb una població de referència de 
300.000 habitants, l’Hospital ha de comptar amb una assignació del CatSalut equiparable a 
la de la resta de territoris, i no inferior com succeeix actualment.  
 
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que doti amb els recursos necessaris el Consorci 
Sanitari Integral perquè aquest millori la seva activitat assistencial per garantir serveis de 
qualitat i la reducció contínua del temps d’espera al servei d’urgències. 
 
4. Traslladar aquests acords al conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la 
Direcció del CatSalut, al president del Consorci Sanitari Integral, així com als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 
Intervencions: 

El Sr. Pedro Ardoy diu que des del PSC estan preocupats pel finançament d’aquest hospital 
i llegeix la proposta. Per tant es tracta de voluntat política i es posa com exemple que el 
pressupost de l´any 2015 per a la Secretaria d´Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya 
era de 14-15 milions d´euros i al 2016 ha estat de 45-50 milions d´€. Per tant queda clara la 
voluntat política del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
El Sr. Enric Bellver diu que es torna a topar en les formes i no en el fons. En el fons estan 
d’acord, però no en les formes. No els agrada que es digui que els ingressos s’han vist 
minvats com si fos una responsabilitat de la Generalitat durant els anys 2010/2015. La 
reducció ve per l’activitat econòmica i es va produir a nivell general. Treure estalvis per 
pagar és una alternativa utilitzada tant per nosaltres com per altres administracions. Té sentit 
tirar d’estalvis. Però el fons de l’assumpte és que els pressupostos més socials que mai que 
s’havien fet des de la Generalitat de Catalunya no van ser aprovats al Parlament. En 
aquests pressupostos hi anaven molts diners a la sanitat pública catalana, i concretament a 
l’Hospital Broggi. Però no es van aprovar els pressupostos i no es van poder fer les 
despeses. El Sr. Iceta va votar en contra. No té sentit criticar que l’hospital no té diners quan 
va votar en contra dels pressupostos. Els pressupostos no es van ni voler discutir. Els diners 
els té el Sr. Montoro. El “olmo no da peras”. Els diners han marxat a Madrid perquè el PSC 
no ha aprovat els pressupostos. El Sr. Josep Perpinyà és promotor d’aquesta moció i està 
fent política partidista que no és una preocupació per solucionar el problema. La qüestió 
s’arregla aprovant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. ERC vol millores socials 
i sanitàries, però per fer-ho calen els pressupostos 
 
El Sr. Xavier Avellaneda diu que votaran en contra pels mateixos motius que ERC. La raó és 
la mateixa, però volen remarcar que s’hauria de posar a la moció de reclamar al PSC que 
votessin a favor dels pressupostos. 
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El Sr. Francesc Cortés diu que és un hospital de referència per al municipi i tot el que sigui 
treballar pel seu bon funcionament serà benvingut, entenent que també cal aprovar els 
pressupostos. Volen que l’Hospital Moisès Broggi millori dia a dia.  
 
El Sr. Pedro Ardoy diu que és una fal·làcia dir que cal aprovar els pressuposts, ja que 
realment si es volen destinar diners es pot fer una modificació del pressupost. Per tant es 
tracta de voluntat política. Es posa com a exemple el pressupost de de 2015 i 2016 de la 
secretaria d’afers exteriors de la secretaria. La partida d’aquest servei s’ha incrementat 30 
milions d’euros. Per tant si es vol modificar el pressupost es pot.  
 
 
El Sr. Enric Bellver diu que si no s'havien adonat que estàvem governant amb uns 
pressupostos prorrogats i, per tant, minvats, degut a la devolució de 1.100 M€ a l'Estat 
espanyol. Si volien més dotació econòmica en sanitat, 447 M€ ja hi eren a la partida 
corresponent, i una part d'aquests anaven a parar a l'Hospital Moisès Broggi. Calia aprovar 
els pressupostos, cosa que no va fer el PSC i després reclamar perquè no arribaven els 
diners a l'hospital. Cal ser coherents entre les peticions i les demandes 
 
El Sr. Llop remarca que en no aprovar els pressupostos s’està deixant de fer política social. 
A més, no donar suport a la tramitació dels pressupostos és una actitud antisocial. De facto 
estan donant suport al PP. 
 
El Sr. Francesc Cortés diu que ells no són presoners de direccions polítiques nacionals i el 
seu interès comença i acaba a la Palma. Aquí no cal parlar dels pressuposts de la 
Generalitat de Catalunya. Cal defensar els interessos dels veïns i això, amb la moció, s’està 
fent.    
 
Votació: 6 vots a favor per part del PSC i LPS, 5 vots en contra de per part de Convergència 
i d’ERC. 

 
8. 
 

Precs i preguntes 

Intervencions: 

El Sr. alcalde demana disculpes sobre com es va gestionar aquest apartat amb relació al Sr. 
Enric Bellver. Remarca que volia fer un ple més àgil i per això va prendre aquella decisió. 
Demana disculpes pel tracte de diferència que es va fer al Sr. Enric Bellver. Tanmateix li 
recorda que les seves intervencions són llargues i que aquesta mena de problemes es 
solucionarien amb un ROM.  
 

a) El Sr. Pedro Ardoy demana que de cara a la festa major que es tingui present la 
circulació al carrer de Sant Jordi. Esteve Fisas diu que el carrer de Santa Maria es 
tanca per a tothom, però no per als del carrer de Sant Jordi, entre d’altres, amb 
excepció d’alguns moments molt concrets.   

b) El Sr. Enric Bellver dóna les gràcies per les disculpes i diu que és un fet que l’honra.  
c) També pregunta sobre la moció del pagament d’impostos a l’agència tributària 

catalana. El Sr. Xavier González diu que s’està en contacte amb la intervenció de la 
Diputació de Barcelona per fer-ho quan i com ho facin ells. Estem a l’espera que la 
Diputació plantegi una solució a la moció i s’aplicarà a l’ajuntament. 

d) Amb relació al transport públic nocturn vol saber com està el tema. Vol saber si es 
respon al Consell Comarcal sobre aquest servei. El Sr. Esteve Fisas diu que es 
tracta d’un servei en zones disseminades. Ho van comentar amb Corbera i ells 
entenien això. Si s’està mirant de millorar el transport nocturn.    
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e) El Sr. Enric Bellver demana, amb relació als residus, si es reben subvencions de 
l’Agència Catalana de Residus i d’altres administracions per millorar-ne la gestió. El 
Sr. Xavier González diu que tenim un tècnic de medi ambient que gestiona totes les 
subvencions que són possibles. Des de l’ajuntament ja es treballa en la reducció 
mitjançat l’autocompostatge.  

f) El Sr. Enric Bellver demana sobre el contracte del Sr. Josep González. Li sembla que 
no s’ha reduït el contracte tal com es va prometre. El Sr. Xavier González respon que 
sí que hi ha hagut reducció ja que l’import s’ha de dividir en 21 mesos i no 12 mesos.  

g) El Sr. Enric Bellver diu que ha observat en els fulls de servei de la policia que hi ha 
diferents problemes amb les terrasses que afecten el descans dels veïns. No sap la 
problemàtica concreta, però veu que potser les terrasses estan mal gestionades i 
regulades. Hi ha una situació de les terrasses que genera problemes. El Sr. Esteve 
Fisas diu que té constància de la situació. El problema de les terrasses és que 
deixen les taules a fora després dels horaris establerts. S’ha fet una nota dirigida als 
bars i restaurants recordant-los que les taules i cadires no s’han de poder utilitzar 
fora d’horari i que ells són els responsables de complir-ho.  

h) El Sr. Enric Bellver diu que hi ha menors que accedeixen a les instal·lacions i agafen 
gelats. Què pensa fer l’ajuntament? La Sra. Susanna Fort respon que els fets van 
passar un dia que el bar estava tancat. Diu que hi ha una càmera de gelats a fora i 
que els nens van rebentar el pany de la màquina per robar gelats. 

i) El Sr. Enric Bellver pregunta sobre dues caigudes de motocicleta i la intervenció dels 
vehicles de l’ajuntament. El Sr. Esteve Fisas diu que el vehicle era municipal i que 
podia circular perfectament. Les directrius són que els vehicles s’han de fer servir 
quan es necessiten. 

j) El Sr. Enric Bellver pregunta sobre els radars que utilitza la policia i si es poden fer 
servir, així com sobre el límit que s’hi determina. Vol saber si hi ha interès recaptatori 
o de prevenció. El Sr. Esteve Fisas diu que l’objectiu és preventiu i que el criteri és 
totalment tècnic. També diu que és cert que hi ha hagut errors i manipulacions de 
determinades butlletes. No sabem encara el perquè de la manipulació. Es treballarà 
en veure per què ha passat. Admetem que ha estat una manipulació de la butlleta de 
denúncia. Cal millorar el protocol.   

k) El Sr. Josep Maria Llop prega que es faci el minut de silenci pels mort que hi ha 
hagut. El Sr. Xavier González respon que volia esperar al final. Es fa el minut de 
silenci.  

l) La Sra. Judit Guillem diu que els veïns estan molestos amb les terrasses i els seus 
usos. Pregunta sobre el termini de l’avís que ha comentat el Sr. Esteve Fisas. El Sr. 
Xavier González diu que avui ja s’ha passat la comunicació als propietaris. El Sr. 
Esteve Fisas diu que no hi ha terminis a la carta, sinó que es recorda allò que han de 
complir des del moment que tenen terrasses. Si no ho compleixen, se’ls retirarà la 
llicència.  

m) Amb relació a la festa de Sant Jordi Judit Guillem vol saber si s’han demanat 
permisos per posar parades i quin és el procediment a seguir per atorgar 
l’autorització. El Sr. Francesc Cortés diu que es demanen permisos. La Sra. Judit 
Guillem diu que manquen sol·licituds i això és un problema. El Sr. Francesc Cortés 
diu que els de la mostra no demanaven llicència.  

n) La Sra. Judit Guillem demana sobre l’horari del bar del cam de futbol perquè li han dit 
que s’hi fan festes. La Sra. Susanna Fort diu que durant l’any obrin matí i tarda i a 
l’estiu les tardes i es revisarà si es fan coses fora del contracte.   

o) El Sr. Xavier Avellaneda diu que han revisat el tema dels decrets i que hi ha salts en 
els números. El secretari explica el mecanisme de numeració dels decrets, que no 
està automatitzat i per això es generen errors.  
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p) El Sr. Xavier Avellaneda diu que hi ha moltes cagades al carrer i que caldria fer 
alguna cosa. La policia haurà de posar-hi mà. El Sr. Esteve Fisas pren nota i diu que 
ho miraran.  

q) La Sra. Anna Pascual comenta, en relació a la moció relativa a l’Hospital Moisés 
Broggi, que si no tenim els diners la moció no té sentit. 

r) La Sra. Anna Pascual diu que l’article de La Veu s’ha manipulat per part de l’equip de 
govern.  

s) La Sra. Anna Pascual pregunta sobre els cartells del municipi i quan es posaran. Vol 
remarcar que després d’un any d’haver-ho comentat encara no està solucionat el 
problema.  El Sr. Francesc Cortés diu que els cartells de directori de comerços 
s’estan treballant amb l’associació de comerciants. Tot està bastant avançat.Tot i 
això no és una prioritat en els propers mesos.  

t) La Sra. Anna Pascual pregunta sobre per què les autoritzacions de la revetlla de 
Sant Joan permet que uns acabin a una hora i uns altres a una altra per a l’ocupació 
de la via pública. El Sr. Esteve Fisas diu que això respon a les mateixes peticions 
dels veïns. El Sr. Xavier González diu que es miraran les sol·licituds i pel proper ple 
es dirà alguna cosa.   

u) La Sra. Anna Pascual pregunta sobre la documentació de les subvencions del Club 
de Bàsquet i de la Penya Barcelonista, creu que no està bé. El Sr. Xavier González 
diu que es miraran els expedients.  

v) El Sr. Josep Maria Llop diu que està molt decebut com a ciutadà. Veu que passen 
coses que no són normals. S’està errant el tret i hi ha mala gestió. Quan s’admet la 
manipulació d’expedients policials i no es fa res; quan es cartells no es posen; i quan 
resulten possibles fraus davant uns errors de justificació; vol dir que s’escau la 
conveniència de demanar un informe extern de la Generalitat per tal d’estudiar les 
situacions anòmales. Creu que hi ha una pèssima gestió. Es porta un any de gestió i 
no s’ha avançat gens. La feina s’ha de fer ben feta.  

 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 23.03 h, el Sr. alcalde aixeca la sessió de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde      El secretari interventor 


